
POLISA W JAKO WARUNEK UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

Nie jest odkryciem, że wykonawcy często zadają sobie pytanie, po co w zasadzie zamawiający domaga 

się od nich polisy ubezpieczeniowej? Jaką polisę winni przedstawić? Spróbuję zwięźle odpowiedzieć na 

te pytania. 

 

Zgodnie z treścią Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich 

może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane z dnia 

19 lutego 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 231 - będę je dalej nazywał rozporządzeniem), w celu oceny 

spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu zamawiający może żądać dokumentu 

opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej  

z przedmiotem zamówienia. 

 

Nie jest też odkryciem, że problematyka polisy OC (jako kryterium spełnienia warunków udziału  

w zamówieniu publicznym) była przedmiotem licznych rozważań prawników (ok niech będzie: 

przedstawicieli doktryny zamówień publicznych) oraz orzeczeń KIO. UZP stwierdził, że Celem żądania 

polisy ubezpieczeniowej od wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego jest 

jedynie ocena ich sytuacji ekonomicznej i finansowej. Podzielić w tym zakresie należy wyrażone w 

orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej stanowisko, że polisa OC składana przez wykonawców w 

celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu nie służy zabezpieczeniu realizacji 

zamówienia, w przedmiocie którego prowadzone jest postępowanie, lecz ma potwierdzić, że 

wykonawca posiada ubezpieczenie OC w określonej przez zamawiającego wysokości (tak mnóstwo 

wyroków: wyrok KIO z dnia 30 listopada 2010 r., KIO 2512/10; wyrok KIO z dnia 21 kwietnia 2011 r., 

sygn. akt: KIO 753/11, KIO 758/11; wyrok KIO z dnia 11 stycznia 2011 r., sygn. akt KIO 2801/10; wyrok z 

dnia 21 maja 2010r. sygn. akt: KIO/UZP 814/10; wyrok KIO z dnia 15 lipca 2010 r., sygn. akt: KIO 

1395/10; wyrok KIO z dnia 6 kwietnia 2011 r., sygn. akt KIO 605/11; wyrok z dnia 9 marca 2009 r., 

sygn. akt KIO/UZP 216/09, KIO/UZP 223/09). 

 

Kluczowe jest natomiast stwierdzenie UZP, że przedłożona wraz z ofertą polisa powinna potwierdzać, 

że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia. Polisa ubezpieczeniowa od odpowiedzialności cywilnej nie musi 

być tożsama z pełnym zakresem działalności ujawnionym w KRS wykonawcy. Wystarczy, że 

ubezpieczenie odnosi się do faktycznie wykonywanej przez firmę działalności (wyrok KIO z dnia 19 

maja 2008 r., KIO/UZP 429/08). Przedmiotem badania przez zamawiającego powinno być tylko 

ubezpieczenie wykonawców w zakresie działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 

 

KIO stwierdza, że: "Oczekiwanie Odwołującego, że polisa OC składana, jako dokument potwierdzający 

spełnienie warunku udziału w postępowaniu powinna obejmować cały zakres przedmiotu zamówienia 

(w tym wszystkie klauzule powinny być w wysokości kwoty postawionej w warunku udziału w 

postępowaniu) wynika z braku rozróżnienia przez Odwołującego pomiędzy okolicznościami mającymi 

potwierdzić spełnienie warunku udziału w postępowaniu, a obowiązkami wynikającymi z umowy na 

realizację przedmiotu zamówienia. Jak słusznie wskazywał Zamawiający termin „związana” jest 

pojęciem nieostrym, wynikającym jednakże z treści przepisu § 1 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia w sprawie 

rodzajów dokumentów, dlatego też jego zawężanie przez Odwołującego stanowiłoby naruszenie 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsguydmmbrgi3dq


powołanego przepisu (vide: wyrok KIO z dnia 20 czerwca 2011 r., sygn. akt KIO 1205/11, z dnia 11 

lutego 2011 r., sygn. akt KIO 200/11)" (tak Wyrok KIO z dnia 09 sierpnia 2011, KIO 1582/11). 

 

No i jeszcze wyrok KIO z dnia 19 maja 2008 r., KIO/UZP 429/08. W treści tego orzeczenia szczególną 

uwagę zwrócono na to, że polisa ma dotyczyć działalności rzeczywiście wykonywanej przez 

wykonawcę. Wskazuje się m.in. że: "Wykonawcy celem udokumentowania spełnienia warunku 

określonego w dziale VIII pkt III.1 specyfikacji winni przedstawić polisy ubezpieczenia potwierdzające 

posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie rzeczywiście wykonywanej działalności. 

Skład orzekający Izby stoi na stanowisku, że polisa ubezpieczeniowa potwierdzająca posiadanie 

ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności nie musi być tożsama 

z pełnym zakresem działalności ujawnionym w Krajowym Rejestrze Sądowym Wykonawcy. W ocenie 

składu orzekającego wymogu tego nie można odnosić do formalnie ujawnionej działalności w Krajowym 

Rejestrze Sądowym ale do faktycznie wykonywanej przez podmiot działalności." Podkreślić należy, że w 

stanie faktycznym tego orzeczenia polisa przedstawiona przez wykonawcę dotyczyła jedynie części 

zakresu przedmiotu zamówienia, bowiem dotyczyła architektury i inżynierii, zaś przedmiotem 

zamówienia były między innymi usługi rzeczoznawcy majątkowego. KIO uznała jednak, że wykonawca 

spełnił warunki udziału w postępowaniu. 

 

Co zatem wynika z powyższego? 

 

Nie ulega wątpliwości, że złożona polisa powinna obejmować rzeczywiście wykonywaną działalność 

gospodarczą  i ta działalność choć w części winna wiązać się z przedmiotem zamówienia. 

 

Ten związek nie musi odnosić się do głównego przedmiotu zamówienia, ale wystarczy, że dotyczy 

takich obowiązków wykonawcy, które  realizuje on w toku wykonywania zamówienia. 

 

Oczywiście ... każdy przypadek trzeba przeanalizować odrębnie i powyższe tezy muszą być 

skonfrontowane z danym przypadkiem, bowiem jak moja praktyka pokazuje, że orzecznictwo KIO 

potrafi się zmienić z dnia na dzień (dosłownie). 

 

Kamil Dymanowski, radca prawny 

 

 

 


